Dagthema: Boven water komen – Wat zijn jouw talenten?
Overweging 13 augustus 2017 – Hans Ernens
“... Iets dat regelrecht uit de hemel komt,
iets wat miljoenen waard is: jouw talent.
En ook jij kunt de waarde verdubbelen.
Wees dus dankbaar voor je gave en niet bang,
zet het met vertrouwen in, maak het nuttig.
‘Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken'
zegt Spreuken ...”
Eerste lezing: Matteus 25: 14-28
Tweede lezing: God ziet mij – verzamelde teksten uit OT en NT

Openingsgebed naar Psalm 17:5
Vader,
Help mij om uw spoor te volgen.
Geef dat ik vaste stappen zet
Op de weg, door U gebaand.
Geef dat ik wegwijzers opmerk
Die U ons in de Bijbel geeft.
Zo kan ik doodlopende wegen vermijden
En in Uw voetstappen verdergaan
Op de weg naar het leven
Lied
Huub Oosterhuis/Stijn vander Loo
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij weer
de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
en mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
Kom in mij, win, ontwapen mij.
Zie mij, doe mij aan.
Weersta mij, acht mij, delf in mij.
Ontraadsel mijn bestaan.
Kom in mij, maak geluid in mij,
Dood is diep in mij,
Ontsta in mij, doe pijn in mij,
Leef mij, licht in mij.
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Kom uit mij, scheur mij,
Kind in mij, ontwaak.
Ontvang mij, overschaduw mij.
En ga met mij
Waar niemand met mij gaat.
Welkom en inleiding
Goedemorgen beste mensen, van harte welkom in de Duif, de kerk waar de deur altijd voor
je open staat, wie je ook bent en waar je ook wel of niet in gelooft.
Welkom aan iedereen die alle verleidingen van een luie zondagochtend heeft kunnen
weerstaan en vol goede moed naar de Duif is gekomen. Fijn dat je er bent.
Vandaag proberen Irina en ik jullie een stapje verder stroomopwaarts te krijgen, het thema
en de uitdaging van onze zomerserie.
Na scheppend water, een vis in het water en de woelige stroom van vreugde en verdriet, wordt
het vandaag tijd om boven water te komen en onze talenten eens onder de loep te nemen.
Een ieder van ons bezit één of meerdere talenten, maar wat doe je er mee?
Je moet ze vooral bescheiden uitvoeren of men vind je al gauw een ‘uitslover’ in je
omgeving. Onze ingebakken Calvinistische instelling.
Is het daarom dat zoveel mensen hun talenten, die God ze gegeven heeft, laten liggen of
zelfs begraven? Zou deze vorm van bescheidenheid God kunnen waarderen?
We gaan er straks verder naar kijken met elkaar.
Ons Duifkoor kent ook veel talenten.
Irina als pianiste, Henk als dirigent, Sabine als sopraan, Carolien als alt, Rui als tenor en solo
zanger. Maar veelzijdigheid is ook een talent; vandaar dat we vandaag met een mini
Duifkoortje alles eens anders gaan doen, de verborgen talenten!
De originaliteit van de zomervieringen dagen ons uit om onze gaven zo goed mogelijk te
benutten. Wij zijn er klaar voor. Nu jullie nog! Wat zijn jullie talenten?
Ik wens ons een mooie viering toe. Laten we even stil worden, het dagelijkse lawaai in alle
facetten laten verstommen. Terug naar jezelf. Jij, die ene, kind van God, die er mag zijn.
Lied
Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.
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Eerste lezing Matteus 25: 14-28
Een man die op zijn reis ging, riep zijn dienaren bij zich en gaf het geld dat hij bezat aan hen
in beheer. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en aan nog een ander een, ieder
naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.
Meteen ging de man die vijf talent had ontvangen op weg om er handel mee te drijven en zo
verdiende hij er vijf talent bij.
Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij.
Degene die een talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij
begroef het.
Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap.
Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf
talent erbij met de woorden: ‘heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik
heb er vijf talent bij verdiend.
Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je
betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’
Hetzelfde overkwam de man die twee talent ontvangen had. Hij had twee talent bij verdiend
en ontving ook dezelfde lof van zijn heer.
Nu kwam ook degene die een talent ontvangen had naar hem toe, hij zei ‘Heer, ik wist van u
dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en
uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.’
Zijn heer antwoordde hem: ‘je bent een laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet
heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring
gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terug ontvangen. Pak
hem dat talent maar af en geef het aan degene die er al tien heeft.’
Lied
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen
Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht
ga mee in ons midden, maak ons uw eigen.
Houd ons gaande tot waar het land is
waar Gij zijt alles in allen,
liefde, sterk als de dood
Tweede lezing – GOD ZIET MIJ
Je kent mij misschien niet, maar ik weet alles over je…
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld…
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld…
In mij leef je, beweeg je en is je bestaan…
Voordat ik de wereld maakte, koos ik je al uit…
Ik heb je prachtig gemaakt in de buik van je moeder…
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde…
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd voor hoop geweest…
Want ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen

Psalm 139
Mattheus 10 29-31
Genesis 1:27
Handelingen 17:28
Efeziers 1
Psalm 139
1 Johannes 3 vers 1
Jeremia 29-11
Jeremia 31:3
Efeziërs 3:20
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En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je

2 Corinthiërs 1:3-4
Psalm 34:19

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou
als van Mijn Zoon, Jezus

Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien
Hij is het exacte evenbeeld van Mij

Johannes 17:26
Hebreeën 1:3

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook

1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Ik wacht op je

Romeinen 8:38-39
Lucas 15:7
Efeziërs 3:14-15
Johannes 1:12-13
Lucas 15:11-32

Lied Eerste en laatste
Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb,
wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef,
al het beschamende
neem het van mij.
En dat ik dit was
en geen ander,
dit overschot van
stof van de aarde:
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.
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Overweging
Kijken jullie ook wel eens naar een talentenjacht op TV?
Die duren meestal een seizoen; iemand wordt ontdekt, gecoacht en klaargestoomd voor de
grote finale.
Het talent gaat er helemaal voor en heeft succes, of gaat teleurgesteld naar huis, maar wel
na enkele onvergetelijke ervaringen en een aantal wijze lessen rijker.
Scout, coach, jury, lijdend voorwerp

Ook ik zit wel eens midden in een talentenjacht, niet op TV, maar in die van mijzelf, en dat is
best lastig. Een wedstrijd waarin ikzelf de scout ben, de coach, de jury en het leidend
voorwerp! Ik ben op zoek naar het talent of de talenten in mezelf en of ik ze durf te
ontplooien. En als ik dit vergelijk met die op TV die gemiddeld een seizoen duren, duurt mijn
talentenjacht soms wel wat lang.
Dat kan een aantal dingen betekenen. Bijvoorbeeld dat ik een slechte scout ben; ik kan het
talent in mezelf niet goed ontwikkelen. Het kan ook zijn dat ik te kritisch ben als scout, de lat
te hoog leg. Te hoge verwachtingen heb van het talent dat ik bij mezelf wil ontplooien. Of
heb ik simpelweg de moed niet om iets met mijn talent te doen, zoals de meeste mensen? Te
angstig of veel te bescheiden, maar soms ook te lui.
We hebben allemaal talenten in ons, ja, ook jullie. God heeft ons talenten gegeven, ze zijn
er! Kun en durf je ze te noemen van jezelf? In de liturgievergadering benoemde uiteindelijk
iedereen zijn/haar talenten, maar niet iedereen deed er iets mee. Je zegt niet zo snel dat je
ergens talent voor hebt, ergens goed in bent, het zit meestal veilig weggestopt.
Sommige mensen gaan er wel mee aan de slag, maar er zijn ook heel veel mensen die zich
niet goed realiseren met wat voor talenten ze gezegend zijn. Helaas zijn er ook de nodige
mensen die denken dat ze een talent hebben, maar dat valt dan in de praktijk soms vies
tegen. De politiek is daar een heel goed voorbeeld van, we kunnen er zo een paar noemen!
Maar er zijn mensen die het wel hebben, maar ze niet gebruiken, of afgeremd worden door
hun omgeving. Ze stoppen ze het als het ware 'onder de grond', zoals we in Matteus hebben
gelezen.
Er vallen een aantal dingen op in deze Matteus lezing.
Allereerst viel me op dat de heer die naar het buitenland ging zijn onderdanen zijn
bezittingen toevertrouwde. Deze twee woorden zeggen heel veel: allereerst dat de talenten
bezit zijn van die heer, lees: God. Ten tweede dat Hij deze bezittingen aan zijn onderdanen
toevertrouwt. Je leent je talenten niet, je beheert ze niet alleen, nee ze worden je
toevertrouwd. Toevertrouwen betekent dat iets je in vertrouwen wordt gegeven. God geeft je
dus niet alleen talenten, maar Hij geeft je ook vertrouwen. Hij vertrouwt je. Je krijgt
volledige zeggenschap over iets wat Hij zelf heeft gemaakt, heeft bedacht. Alleen dat is al
een enorme zegening.
Angsten

Er zit zo ongelofelijk veel potentie in talent.
Maar een talent is iets wat je gemakkelijk over het hoofd kunt zien. Veronachtzamen.
Denken dat het niet zoveel bijzonders is of dat niemand op jou zit te wachten….
Zoals die man die zijn talent onder de grond stopte. Hij zag zijn Heer niet als iemand die
hem een goddelijke bezitting toevertrouwde waar succes mee te behalen was. Maar hij zag
zijn heer als een hard mens die 'maait waar hij niet gezaaid heeft, en inzamelt waar hij niet
gestrooid heeft.'
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Zijn motivatie voor zijn gedrag is uiteindelijk angst. Angst voor de afrekening, angst voor
mensen en hun reacties, angst voor verkeerde beslissingen, afwijzing of spot, vul maar in.
Zijn heer benoemt haarscherp hoe deze man ten diepste in elkaar zit: hij is laf en lui. Angst,
gelatenheid en luiheid vormen een duivelse beperking in menig mensenleven. Het maakt
mensen kritisch, achterdochtig en gefrustreerd.
Ze durven hun talent, en ook dat van anderen, niet in te zetten en hebben weinig
vertrouwen. Niet in God, niet in zichzelf en niet in anderen.
Bescheiden en op de achtergrond

oe anders als we ook de tweede lezing eens wat dieper tot ons laten doordringen; een
verzameling van Bijbelcitaten tot een verhaal gemaakt, waarin God tot ons spreekt en ons
uitnodigd. Briljant in elkaar gezet door iemand met talent. Iets wat ons blij of ontroerd
maakt of verrast.
Natuurlijk kunnen we ook bescheiden blijven, op de achtergrond, dat is veel veiliger!
Bescheidenheid is een deugd, maar niet als je jezelf en God ermee tekort doet. Stel je voor
dat ik mooi kan zingen en iemand geeft mij daar een compliment over. Dat ik die persoon
vervolgens niet bedank voor het compliment, maar als reactie hierop mijn talent wat afzwak,
zo van; “Mwah, valt wel mee toch?” Dan doe ik God toch tekort?! Dan zeg ik eigenlijk dat Hij
me nog wel wat meer talent had mogen geven! Helaas hebben veel mensen toch wel zo’n
calvinistische instelling en dat is jammer. Niet te koop lopen met je talenten en die van de
ander zeker niet zo snel prijzen, anders gaat hij naast zijn schoenen lopen! Zo’n instelling
leidt uiteindelijk tot niets.
Vertrouwen

Dus terug naar het positieve nieuws: God heeft je zijn bezittingen toevertrouwd! Geen
kleinigheidje, geen aardigheidje, maar iets dat regelrecht uit de hemel komt. Iets wat
miljoenen waard is: jouw talent. En ook jij kunt de waarde verdubbelen. Wees dus dankbaar
voor je gave en niet bang, zet het met vertrouwen in, maak het nuttig. ‘Beveel de Here uw
werken, dan zullen uw voornemens gelukken' zegt Spreuken.
Gods bezittingen zijn echt bijzonder. In Zijn handen vermenigvuldigen zaken zich op een
wonderlijke manier. Maar alles draait om vertrouwen. Dat is de sleutel tot zegen.' Pak dus
die talenten en koester ze! Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan!
Kom boven water, laat zien wie je bent en wat je waard bent!
Want, jij mag er zijn!
Amen.
Muzikaal intermezzo Rui Suprihadi en Irina Ursu
Geloofsbelijdenis
God, in de stilte van de nacht riep ik je,
Maar heb ik je nooit gehoord.
In mijn wanhoop schreeuwde ik naar je,
Maar je gaf nooit antwoord.
Toen luisterde ik naar de stilte in mijzelf,
En toen hoorde ik ook jou,
En alles was in jou,
En alles was in mij,
Je bent er,
En dat geloof ik.
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Collectes
1e collecte – Ten gunste van het in stand houden van de geloofsgemeenschap
2e collecte - Ten gunste van De voedselbank voor kinderen - Deze stichting zet zich in tegen
de gemeenschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Zo krijgen de kinderen,
van wie de ouders tijdelijk genoodzaakt zijn gebruik te maken van een regionale
voedselbank, op discrete wijze een duwtje in de rug. Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd;
veel dank!
Rond de tafel verzameld
Intenties groene boek
Lied
Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd,
in den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Wek onze kracht,
vuur onze hartstocht aan,
her adem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons uw lieve naam.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Nodiging delen en breken
Lied
Hore mijn oor het ongehoorde,
dat ik bedacht ben op wat ik zie,

Juut Meijer / Tom Löwenthal

onze monden dat zij vrede roepen,
onze handen dat zij troosten.
Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,
mijn hart overvloeien van vreugde.
Gedachten bij het thema
Jij bent bijzonder
In de hele wereld is er niemand zoals jij.
Vanaf het begin der tijden is er nooit een mens geweest zoals jij.
Niemand heeft jouw glimlach.
Niemand heeft jouw ogen, jouw neus, jouw haar, jouw handen, jouw stem.
Jij bent bijzonder
In de hele eeuwigheid zal er nooit iemand er uitzien, praten, lopen, denken of doen als jij.
Jij bent speciaal, Jij bent zeldzaam.
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En in alles wat zeldzaam is, ligt grote waarde.
En vanwege jouw grote zeldzame waarde hoef jij niet te proberen anderen te imiteren.
Jij zult jouw eigenaardigheden moeten accepteren, ja vieren.
Jij bent bijzonder
Jij bent de enige in de hele schepping met jouw pakket aan mogelijkheden.
O, er zal altijd iemand zijn die beter is in iets waarin jij goed bent, maar niemand in het
universum kan de kwaliteit bereiken van jouw combinatie van talenten, ideeën,
mogelijkheden en gevoelens.
Jij bent bijzonder
En ik hoop dat jij begint te beseffen dat het geen toeval is dat jij bijzonder bent.
Ik hoop dat jij begint te begrijpen dat God jou bijzonder heeft gemaakt tot een bijzonder
doel.
Hij heeft een taak voor jou die niemand zo goed kan doen als jij.
Kom dan en verschuil je niet langer,
Achter de keurige bescheidenheid,
Achter de angst om te falen,
Achter het idee dat jij er niet toe doet,
Kom boven water en laat je zien, want
Jij bent bijzonder
Onze vader
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Activiteiten en informatie
Slotlied
Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
waar gaat de tocht naar toe ?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.

Huub Oosterhuis / Herman Rouw
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Om zachtheid gaan wij een leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een leven,
om lachen en zoenen nacht.
Mensje daar in de verte
waar snelt je voetstap heen ?
Waar zachtheid is te vinden
daar snellen mijn voeten heen.
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.
Afsluiting en zegen

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Het Boek.
Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek!
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Zomervieringen 2017
23 juli – Jonne Meij
 Leven scheppend water
Onze ziel stroomt als leven scheppend water, krachtig en onvoorspelbaar. Wee een schip dat
geen stuurman kent, het gaat in de golven van de zee ten onder.
30 juli – Marc van de Giessen
 Als een vis in het water
Wie heeft geen vakantieherinneringen van waterpret? In het water spelen maakt je aan het
lachen en laat je ziel dansen.
6 augustus – Marina Slot
mmv The Voice Company olv Robert Bakker
 De Bron
Wij, mensen, kennen kracht, wijsheid, liefde, onrust, beweging, interesse. We leven in een
woelige stroom van vreugde en verdriet – tot vervelens toe. Dat we beschikken over een
bron, waaruit we kunnen putten, voelt zo rijk.
13 augustus – Hans Ernens
 Boven water komen
Hee jij! Onzichtbare, je mag gezien worden!
Kom eens boven water en dans mee op het ritme van een zwoele zomer! Jouw lach is de
zwemgordel op de rivier van het leven!
20 augustus – Diana Vernooij
 Zwart water
Als het leven zwart is, het licht er niet in kan doordringen, als je met alles wat jij doet je het
niet helder kunt krijgen – wat doe je dan?
27 augustus – Jan Meijer mmv de Blije Buren
 Het water gaat waar het niet gaan kan
Wij bestrijden vaak andere stromingen dan de onze. Maar andere stromingen zijn een bron
van nieuwe ideeën.
3 september – Marc van de Giessen
 Levend water
Water is leven, het reinigt en masseert de ziel. In landen waar geen schoon drinkwater is,
begrijpen de mensen de Bijbelse uitdrukking ‘’levend water’’. Stroom mee en laaf je aan
levend water.

10 september – Bart-Jan van Gaart – Startzondag
 Dagthema: Augustinus
Woensdag 13 september – Leerhuis Augustinus
Eerste van vier woensdagavonden over een van de oudste en belangrijkste kerkvaders in de
tijd van de vroegste christengemeenten door Bart-Jan van Gaart.
Voor meer informatie over deze boeiende avonden en inschrijven op de serie: kijk op onze
website: www.deduif.net
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